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  INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

COMISSÃO DE EXAMES DE ADMISSÃO 
 

REALIZAÇÃO DAS IIAS OLIMPÍADAS RURAIS DE CIÊNCIAS NATURAIS 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO 
O Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG) é uma instituição de Ensino Superior cujo ensino é 
baseado em competências profissionais, orientado para o saber fazer e ser capaz de influenciar 
mudanças positivas nas comunidades circunvizinhas. É neste contexto, que o ISPG através da 
Comissão de Exames de Admissão realizará as IIas Olimpíadas Rurais de Ciências Naturais (ORCN).  
 
Com a realização deste evento, pretende-se despertar nos alunos do ensino secundário, principalmente 
em raparigas, o gosto pelas ciências naturais, buscando igualmente divulgar as potencialidades em 
termos de ensino e aprendizagem que o ISPG detém, através da realização de palestras sobre os cursos 
ministrados no ISPG e visita às diferentes unidades de produção técnico científico. Pretende-se realizar 
igualmente actividades teatrais e palestras sobre temas inerentes ao combate e prevenção ao HIV/SIDA, 
como mecanismo de consciencializar e educar a camada jovem sobre os perigos dessa doença. 
 
As ORCN constituem uma actividade preponderante para a descoberta de talentos nas diferentes áreas 
de ciências naturais, inserida na formação básica dos valores educacionais dos jovens, para além do 
empoderamento dos mesmos no ramo da Ciência, Tecnologia e Inovação.  
 
A competição destina-se aos alunos das Escolas públicas do Ensino Secundário Geral (11ª e 12ª 
classes) e o Ensino Técnico Profissional. 

 
2. OBJECTIVOS 

2.1. Geral  
 Despertar o gosto pela Matemática e outras ciências naturais nos alunos.  
 Estabelecer uma plataforma de comunicação permanente entre o ISPG e as Escolas 

Secundárias da Província, através da divulgação dos cursos ministrados no ISPG e 
critérios de admissão.  

2.2. Específicos 
 Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso na área científico - tecnológica, com 

foco nos processos técnico científico com os quais se deparam no seu dia-a-dia; 
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 Contribuir para a interacção das escolas públicas com o instituto superior e sociedades 
científicas; 

 Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas; 
 Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

 
3. METODOLOGIA 

a. As disciplinas elegíveis neste evento são: Matemática, Física e Química, sendo que o aluno 
deve inscrever-se somente em uma disciplina;   

b. Em coordenação com os Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia, identificar-
se-á uma escola secundária em cada Distrito para acolher a primeira fase da ORCN; 

c. Na segunda fase os alunos serão acompanhados por um professor, cuja indicação estará sob 
a responsabilidade do SDEJT. 

d. As ORCN decorrerão em duas fases, sendo que a 1ª, terá lugar nas escolas, onde participarão 
todos alunos inscritos e a 2a final, terá lugar no Campus do ISPG em Lionde. As provas serão 
compostas por perguntas mistas (escolha múltipla e abertas). 

e. Cada Distrito deverá seleccionar dois alunos por disciplina para a Segunda Fase, sendo 
classificados os alunos que obtiverem melhores notas na prova da Primeira Fase.  

 
4. INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS 

 Identificados 72 jovens com talentos em Ciências Naturais e Matemática;  
 Estabelecida uma plataforma de interacção das escolas públicas com o Instituto Superior 

Politécnico de Gaza; 
 Adolescentes e jovens consciencializados sobre mecanismos de prevenção e tratamento do 

HIV/SIDA; 
 Promovida a inclusão social dos alunos por meio da difusão do conhecimento. 

 
5. PERÍODO E LOCAL DE IMPLEMENTAÇÃO  

Data Actividade Intervenientes 
 4 a 8 de Outubro Divulgação do edital das ORCN nas escolas Comissão organizadora 
11 a 15 de Outubro Inscrições dos alunos nas escolas Escola 

18 a 22 de Outubro Preparação dos alunos  
Elaboração das provas da 1ª Fase Comissão organizadora  

27 de Outubro Realização das olimpíadas da 1ª Fase Escola 
29 de Outubro Divulgação dos resultados da 1ª Fase Escola 
25 a 29 de Outubro Elaboração das provas da 2ª Fase Comissão organizadora 
03 de Novembro Realização das Olimpíadas 2ª Fase Alunos 
03 de Novembro Divulgação dos resultados da 2ª Fase e premiação Comissão organizadora 
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6. INTERVENIENTES E SEU PAPEL  

Escolas inscritas nas ORCN: 
 Divulgação das ORCN nas escolas; 
 Inscrição e participação dos alunos. Não há limite para o número de alunos inscritos e todos 

devem ser motivados a participar; 
 Indicação da Coordenação das ORCN, no momento da inscrição, o nome do(a) responsável 

pelas ORCN na escola. Caberá a este professor organizar a aplicação e a correcção das provas 
da Primeira Fase, responsabilizando-se pelo envio da lista dos classificados e das provas e pela 
participação dos alunos na Segunda Fase; 

 As escolas serão responsáveis pela organização e administração das provas bem como a 
correcção destas na Primeira Fase, de acordo com o calendário pré-determinado pelas ORCN; 

 As escolas devem enviar a lista dos alunos classificados para a Segunda Fase, com as 
respectivas provas, dentro do prazo estipulado pelo Calendário oficial; 

 As escolas devem informar à Coordenação, após a divulgação dos classificados para a segunda 
Fase, o nome dos alunos classificados; 

 Cabe também às escolas divulgar entre seus alunos e professores os resultados da Primeira 
Fase. 

Coordenação das ORCN: 

A coordenação será feita por elementos das seguintes instituições: Instituto Superior Politécnico de 
Gaza, Direcção Provincial de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional de Gaza e 
pela Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano de Gaza e terá como 
responsabilidades: 

 Elaboração do plano e organização das Olimpíadas; 
 Elaboração das questões, instruções e guiões das provas da Primeira Fase e seu envio às 

escolas; 
 Organização dos resultados da Primeira Fase enviados pelas escolas; 
 Elaboração e aplicação das provas da Segunda Fase; 
 Correcção das provas da Segunda Fase,  
 Indicação das premiações, sendo que serão premiados os primeiros três classificados de cada 

disciplina; 
 Elaboração do Relatório Final das Olimpíadas. 

 
 

Lionde, 29 Setembro de 2021 
 

A Comissão de Exames de Admissão 

_________________________________ 
 


